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Det kan desværre ikke lade sig gøre at afholde DOF Akademiets store uddannelsesdag, 
som vi plejer. Til gengæld kan afholder vi en række digitale kurser i flere relevante emner, 
hvor man deltager via computeren hjemmefra. 
 
 
Følgende kurser udbydes: 
 

O-service mm. – v. Keld Gade 

- For ’menige’ brugere af O-service: Medlem – Mere i detaljer om systemet. 

- For arrangører: Arrangement i kalenderen. 

- For Klubadministratorer: Klub og medlemsadministration. 

- Arrangementstilmelding og regnskab. 

     Rekruttering med motionsorientering – v. Jakob Lind Tolborg 

     Den gode pressemeddelelse – v. Erling Thisted  

     Motionsorientering.dk – v. Ernst Poulsen 

 

Læs mere om de enkelte kurser på de følgende sider. 

 
Pris                 Deltagelse i DOF Akademiet er gratis i år 
 
Tilmelding Via O-service senest 5 dage før kurset afholdes 
 
Kontakt Ved spørgsmål kontaktes DOF’s kommunikationskonsulent Erling Thisted 

på et@do-f.dk / 6133 6183 
 
Deltagelse      Kurserne afholdes som udgangspunkt mellem kl. 19.30 og 21 på 

hverdage. 
 
 Underviserne på de enkelte kurser udsender link til deltagelse via  
 videoplatform som f.eks. Zoom,Teams,Skype eller lignende. 
 Bemærk at kurset evt. optages til senere brug.   
  

 
 

 

mailto:et@do-f.dk


Kursusbeskrivelser 
 
O-service mm.            6., 12., 19. og 26. januar 2021 
Der er tale om fire digitale kurser på fire kursusdage: 
 
6. januar 2021: For ’menige’ brugere af O-service: Medlem – Mere i detaljer om systemet.  
12. januar 2021: For arrangører: Arrangement i kalenderen. 
19. januar 2021: For Klubadministratorer: Klub og medlemsadministration. 
26. januar 2021: Arrangementstilmelding og regnskab. 
 

Målgruppe 
Se for hvert kursus. Klubadministratorer, Medlemsadministratorer, Klubtilmeldere, 
Ungdomstilmeldere, Løbsarrangører, Tilmeldings-modtagere, Resultatansvarlige og 
andre interesserede.  
 

Kursusindhold 
Gennemgang af hovedområderne i O-service med fokus på de seneste ændringer.  
 
Formålet er at gøre deltagerne i stand til at vedligeholde klubbens og 
medlemmernes data, at oprette løbsdata i kalenderen, at administrere 
løbstilmeldinger og at fungere som O-service-ekspert, der kan videreformidle i 
klubben. 
 
Der introduceres også til resultatdatabasen O-result, og hvordan den snakker 
sammen med O-service. 

 
Underviser 
Keld Gade, O-service-ekspert fra Viborg OK 

 

Rekruttering m. motionsorientering  5. januar 2021 
Målgruppe 
Alle medlemmer, der interesserer sig for rekruttering i klubberne. 

 
Får I nok ud af jeres rekrutterende aktiviteter? Vi bryder det ned til fem trin, der 
strækker sig fra planlægning af aktiviteterne for potentielle medlemmer, over 
optimering af Facebookbegivenheder til konvertering til medlemmer.  
 
Kom og få en opdatering på frustrationer og succeshistorier, og tag gerne erfaringer 
med fra din klub. 

 
Underviser 
Jakob Lind Tolborg, klubudviklingskonsulent i DOF 

 



 

Den gode pressemeddelelse   18. januar 2021 
Målgruppe 
Kommunikations-/PR-/Presseansvarlige i klubberne (ekstern/intern), 
pressekontakter. 

 
Kursusindhold 
På kurset lærer du om pressemeddelelsens elementer – overskrift, brødtekst, 
citater, billeder mv. Vi taler om målgrupper og virkemidler og bliver efter en kort 
workshop i stand til selv at sende en effektiv pressemeddelelse, der kan skabe 
opmærksomhed om klubbens arrangementer i de relevante medier. 
 

Undervisere 
Erling Thisted, journalistuddannet kommunikationskonsulent i DOF 

 
 

Motionsorientering.dk     Dato oplyses senere  
Motionsorientering.dk er DOFs nye platform for træninger, konkurrencer og 
arrangementer, der er åbne for alle interesserede. 
 

Målgruppe 
Træningsansvarlige, facebook- samt motionsorientering-redaktører og andre med 
interesse for promovering af klubbens aktiviteter. 

 
Kursusindhold 
På kurset gennemgår vi det flow fra Facebook, der gør klubbernes løb synlige på 
Motionsorientering.dk. Efter kurset mestrer du de få tekniske detaljer, som er 
vigtige og du har fået tips til, hvordan du gør klubbens løb mere tiltrækkende med 
få virkemidler. Motionsorientering.dk er under udvikling og det betyder, at nogle af 
de funktioner vi kommer til at gennemgå, måske ikke vil være færdigudviklet endnu. 
 
Datoen fastlægges og meldes ud, når udviklingsarbejdet er nået lidt længere. 
 

Undervisere 
Ernst Poulsen, udviklingskonsulent i DOF 

 


